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 REZUMAT. Trichineloza este o zoonoză helmintică cu o mare răspândire în lume, 
având implicaŃii medicale, veterinare şi economice însemnate. Boala este determinată de un 
parazit din încrengătura Helminthes, clasa Nematoda, genul Trichinella.  
 Lotul studiat cuprinde 521 de pacienŃi cu domiciliul stabil în JudeŃul Timiş care au fost 
internaŃi la Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase "Dr. Victor Babes" - Timişoara între anii 1990-
2005. Pentru efectuarea acestui studiu retrospectiv au fost investigate foile de observaŃie, 
urmărindu-se aspectele clinice, paraclinice, terapeutice, precum şi numărul zilelor de 
spitalizare. Mialgiile şi edemele au fost semnalate în cazul a peste 50% din pacienŃi; 79,65% 
dintre pacienŃi au prezentat o eozinofilie cuprinsă între 5-50%; 67,38% dintre pacienŃi au 
prezentat valori normale ale leucocitelor; 39,34% dintre pacienŃi au prezentat valori normale ale 
VSH-ului la 1 oră; examenul trichineloscopic a fost pozitiv la 68,18% dintre probele analizate; 
peste 90% din pacienŃii acestui studiu au fost trataŃi cu un medicament specific antiparazitar iar 
la peste 50% din pacienŃi a fost necesara spitalizarea între 2 săptămâni şi o lună, implicând 
atât costuri crescute pentru serviciile sanitare cât şi incapacitatea de muncă a pacienŃilor. 
 
 
Introducere 

Trichineloza este o zoonoză helmintică cu o 
mare răspândire în lume, având implicaŃii 
medicale, veterinare şi economice însemnate [5, 
9]. Boala este determinată de un parazit din 
încrengătura Helminthes, clasa Nematoda, genul 
Trichinella [15]. În istoria descoperirii acestui 
parazit şi a bolii determinate de acesta, se 
remarcă următorii oameni de ştiinŃă: Friedrick 
Tiedemann, considerat primul cercetător care a 
consemnat prezenŃa formei larvare în Ńesutul 
muscular uman (1822); James Paget a observat 
în 1835 prezenŃa unor mici formaŃiuni în muşchi 
cu ocazia efectuării unei necropsii; Richard 
Owen a denumit iniŃial agentul etiologic 
Trichina; Leuckart a demonstrat că mecanismul 
infectării este prin ingestia de carne de porc 
insuficient preparată termic [2, 3, 4, 9, 14]. În 
prezent, genul Trichinella este considerat a fi 

alcătuit din cel puŃin 7 specii şi trei genotipuri 
adiŃionale [5, 14] dar pentru România este 
caracteristică îmbolnăvirea cu specia T. spiralis.  

Începând cu anul 1975, în Europa au fost 
semnalate mai multe anademii de trichineloză în 
Germania, FranŃa, Italia, Spania, Anglia şi 
Polonia [8, 11, 13]. În România, primul caz de 
trichineloză la om a fost identificat în 1868. În 
1913 s-a legiferat obligativitatea controlulului 
trichineloscopic al tuturor porcinelor tăiate în 
abatoare [7, 9]. În ceea ce priveşte numărul de 
îmbolnăviri din România, începând cu anul 1990 
media anuală a numărului de cazuri a depăşit 1 
000 şi în următorii 3 ani a crescut de peste 3,5 ori  
[7]. 

Deoarece, larva de T. spiralis utilizează ca mediu 
de viaŃă două părŃi distincte ale gazdelor 
vertebrate, şi anume intestinul şi Ńesutul muscular 



 58 

[1], boala prezintă o fază intestinală care se 
manifestă prin greaŃă, vărsături, diaree, febră 
moderată şi o fază extraintestinală ce include 
mialgii însoŃite de astenie fizică şi adinamie, 
dificultăŃi respiratorii şi de deglutiŃie, febră, 
edeme faciale şi oculare şi erupŃii urticariforme. 
Cele mai grave complicaŃii sunt miocardita şi 
meningoencefalita [2, 3, 6, 8, 10, 16, 18, 19, 20]. 
Caracteristic pentru această boală, în ceea ce 
priveşte datele de laborator, este eozinofilia [6, 
10]. Tratamentul se efectuează cu medicamente 
antiparazitare specifice la care se poate adăuga 
corticoterapia. 

Obiectivele acestui studiu sunt urmărirea 
frecvenŃei simptomelor caracteristice bolii, a 
formelor de boală în măsura în care acestea au 
fost consemnate, a unor analize de laborator 
uzuale (număr de eozinofile, număr de leucocite, 
VSH la 1 h) sau specifice (examen 
trichineloscopic), a unor explorări paraclinice 
(ECG, radiografie toracică) precum şi a modului 
cum a fost efectuat tratamentul şi câte zile de 
spitalizare au fost necesare, în scopul de a 
diagnostica cât mai rapid şi corect această boală 
cu mijloace de investigare limitate. 

Material şi metode 

Lotul studiat cuprinde 521 de pacienŃi cu 
domiciliul stabil în JudeŃul Timiş, dintre care 2 
pacienŃi au decedat de această boală în cursul 
spitalizării. ToŃi pacienŃii au fost internaŃi la 
Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase "Dr. Victor 
Babes" – Timişoara între anii 1990-2005. Din 
acest lot, 416 pacienŃi sunt adulŃi (79,84%) şi 105 
sunt copii (20,15%); 277 pacienŃi sunt de sex 
masculin (53,16%) şi 244 pacienŃi - de sex 
feminin (46,83%); 367 pacienŃi provin din 
mediul urban (70,44%) şi 154 pacienŃi provin din 
mediul rural (29,55%). 

Pentru efectuarea acestui studiu retrospectiv au 
fost investigate foile de observaŃie (FO), 
urmărindu-se aspectele clinice (simptome şi 
forma de boală, cu eventuale complicaŃii), de 
laborator (număr de eozinofile, număr de 
leucocite, VSH la 1 h, examen trichineloscopic al 
cărnii sau din biopsie musculară de la pacient), 
paraclinice (radiografie toracică, 
electrocardiogramă), terapeutice (tratamentul 
antiparazitar specific şi corticoterapia) precum şi 
numărul zilelor de spitalizare, ca un eventual 
aspect economic din punct de vedere al costurilor 

spitalizării sau al incapacităŃii de muncă a 
pacienŃilor. 

Rezultate 

Aspecte clinice 

FrecvenŃa simptomelor (Fig. 1) 

Din punct de vedere al simptomatologiei, 378 de 
pacienŃi (72,55%) au prezentat mialgii 
generalizate sau localizate, 282 de pacienŃi 
(54,12%) au prezentat edeme palpebrale, faciale 
sau ale membrelor, 214 pacienŃi (41,07%) au 
prezentat febră însoŃită sau nu de frisoane, 147 
de pacienŃi (28,21%) au prezentat diverse 
tulburări digestive cum ar fi diaree, constipaŃie, 
greaŃă, vărsături sau epigastralgii, 117 pacienŃi 
(22,45%) au prezentat cefalee, 116 pacienŃi 
(22,26%) au prezentat astenie fizică sau 
adinamie, 30 de pacienŃi (5,75%) au prezentat 
erupŃii cutanate, 26 de pacienŃi (4,99%) nu au 
prezentat nici un simptom adresându-se la spital 
doar pentru consum de carne dovedită ca fiind 
infectată cu T. spiralis sau deoarece a fost 
depistată întâmplător eozinofilia, 20 de pacienŃi 
(3,83%) au prezentat congestie sau hemoragie 
conjunctivală şi 14 pacienŃi (2,68%) au prezentat 
dureri oculare sau retroorbitare. 

Forma de boală (Fig. 2) 

Diagnosticul de trichineloză nu a fost urmat de 
nici o precizare suplimentară în cazul a 239 de 
pacienŃi (45,87%), la 177 pacienŃi (33,97%) s-a 
pus diagnosticul de trichineloză formă medie, la 
53 de pacienŃi (10,17%) - trichineloză formă 
uşoară sau oligosimptomatică, la 18 pacienŃi 
(3,45%) - trichineloză formă severă, la 14 
pacienŃi (2,69%) - trichineloză complicată cu 
miocardită, la 11 pacienŃi (2,11%) - trichineloză 
însoŃită de alte complicaŃii cum ar fi sepsis, 
anemie, pneumonie, edem Quincke sau hepatită, 
la 7 pacienŃi (1,34%) - trichineloză formă frustă 
iar la 2 pacienŃi (0,40%) - trichineloză cu 
complicaŃii neuro-psihice. 

Aspecte de laborator  

Valoarea eozinofilelor (Fig. 3) 

În intervalul considerat normal al eozinofiliei 0-
4% s-au situat 68 de pacienŃi (13,05%), în 
intervalul 5-50% - 415 pacienŃi (79,65%), valori 
peste 50% au prezentat 16 pacienŃi (3,07%) iar la 
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22 pacienŃi (4,23%) valoarea este nespecificată 
din cauza neefectuării sau neconsemnării 
rezultatului în foaia de observaŃie. 

Valoarea leucocitelor (Fig. 4) 

Un singur pacient din lot (0,19%) a prezentat o 
valoare mai mică de 4.000 leucocite/mm³, 351 
pacienŃi (67,38%) au prezentat valori cuprinse în 
intervalul 4.000 – 8.000 leucocite/mm³ (normal), 
158 de pacienŃi (30,32%) - valori cuprinse în 
intervalul 8.000 – 20.000 leucocite/mm³, 5 
pacienŃi (0,95%) - valori peste 20.000 
leucocite/mm³ iar la 6 pacienŃi (1,16%) valoarea 
este nespecificată din cauza neefectuării sau 
neconsemnării rezultatului în foaia de observaŃie. 

Valoarea vitezei de sedmentare a hematiilor 
(VSH) la 1 oră (Fig. 5) 

În intervalul 0-10 mm considerat normal s-au 
situat 205 pacienŃi (39,34%), în intervalul 11-20 
mm - 129 pacienŃi (24,76%), valori peste 20 mm 
au prezentat 113 pacienŃi (21,69%) iar la 74 de 
pacienŃi (14,21%) valoarea a fost nespecificată 
din cauza neefectuării sau neconsemnării 
rezultatului în foaia de observaŃie. 

Examenul trichineloscopic (Fig. 6) 

Pentru 44 de cazuri (8,44%) examenul 
trichineloscopic a fost efectuat fie din carnea de 
porc consumată, fie din biopsia musculară 
prelevată de la pacient. Din aceste probe, 30 
(68,18%) au fost pozitive iar 14 (31,82%) 
negative. 

Aspecte paraclinice (Tabel 1) 

S-au urmărit modificări pulmonare, care ar putea 
fi o consecinŃă a trichinelozei, observate pe 
radiografia toracică (desen interstiŃial accentuat, 
mărirea de volum a hilurilor sau diverse 
calcificări pulmonare) şi modificări cardiace 
relevate fie prin radiografia toracică 
(cardiomegalia) fie pe ecocardiogramă 
(modificări ischemice sau de repolarizare) care ar 
putea sugera instalarea miocarditei 
trichinelozice. Astfel, 39 de pacienŃi (7,48%) au 
prezentat modificări pulmonare patologice şi 51 
de pacienŃi (9,78%) au prezentat modificări 
cardiace patologice.  

Aspecte terapeutice  

Tratament (Fig. 7)  

Au fost trataŃi cu medicament antiparazitar 328 
de pacienŃi (62,96%), cu medicament 
antiparazitar asociat cu corticoterapie 154 de 
pacienŃi (29,55%), cu corticoterapie 23 de 
pacienŃi (4,42%) iar la 16 pacienŃi (3,07%) nu s-a 
administrat nici medicament antiparazitar şi nici 
corticoterapie. 

Tipul de medicament antiparazitar utilizat 
(Tabel 2) 

Au fost trataŃi cu Albendazol (Zentel, Eskasole) 
59 de pacienŃi, cu Mebendazol (Vermox, 
Thelmox) 177 de pacienŃi şi cu Thiabendazol 
(Mintezol) 261 de pacienŃi. De menŃionat că la 
unii dintre pacienŃi preparatul antiparazitar a fost 
schimbat pe parcursul spitalizării. 

Aspecte economice şi sociale (Fig. 8) 

În intervalul 1 - 7 zile de spitalizare s-au situat 
106 pacienŃi (20,35%), în intervalul 8 - 14 zile → 
271 pacienŃi (52,02%), în intervalul 15 - 30 zile 
→ 128 de pacienŃi (24,56%) iar 16 pacienŃi 
(3,07%) au fost spitalizaŃi pentru o perioadă mai 
mare de 30 zile. 

DiscuŃii 

Aspecte Clinice 

FrecvenŃa simptomelor 

Comparând procentual rezultatele obŃinute cu 
cele ale unui studiu efectuat în cursul anademiei 
masive din JudeŃul Arad din 1973, eveniment de 
o anvergură cum nu   s-a mai semnalat în 
Europa, cuprinzând 757 de cazuri şi cu un alt lot 
cuprinzând 145 pacienŃi din JudeŃul Arad 
internaŃi în intervalul 1993-1999 la Spitalul de 
Boli InfecŃioase Arad [7] se observă următoarele 
(Tabel 3): 

• doar mialgiile sunt singurul simptom care a 
fost prezent în procente aproximativ egale 
la pacienŃii din cele 3 loturi 

• edemele sunt prezente în procente 
asemănătoare la lotul acestui studiu şi la 
lotul Arad 1993-1999, probabil formele de 
boală din lotul marii anademii Arad 1973 
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au fost mult mai grave cu prezenŃa 
edemelor la mai mulŃi pacienŃi 

• tulburările digestive au fost prezente într-
un procent mult mai mic la lotul din acest 
studiu comparativ cu celelalte loturi. 
ExplicaŃia ar putea consta în faptul că 
pacienŃii din primul lot au fost depistaŃi în 
faza intestinală şi li s-a administrat rapid 
tratamentul antiparazitar specific 

• toŃi pacienŃii incluşi în loturile 2 şi 3 au 
prezentat astenie-adinamie, în timp ce doar 
mai puŃin de un sfert dintre pacienŃii 
lotului acestui studiu au prezentat acest 
simptom 

• febra prezentă la aproape toŃi pacienŃii 
loturilor 2 şi 3 este prezentă la mai puŃin de 
jumătate din pacienŃii lotului acestui studiu 

 Comparând rezultatele acestui studiu cu 
un studiu efectuat în Izmir, Turcia între ianuarie 
şi martie 2004 incluzând 154 de pacienŃi [17] se 
constată următoarele (Tabel 4): 

• mialgiile, edemele şi fenomenele 
conjunctivale s-au observat în procente 
aproximativ egale pe lotul acestui studiu şi 
pe lotul din Izmir 

• astenia - adinamia şi erupŃiile au fost 
observate cu frecvenŃă mult mai crescută la 
lotul din Izmir 

• febra şi manifestările digestive au fost 
puŃin mai frecvente la lotul din Izmir 

Forma de boală 

Efectuând din nou comparaŃii cu cele două loturi 
din Arad [7] (Tabel 5) se observă următoarele: 

• procentul pentru forma uşoară de boală 
este aproximativ egal pentru lotul acestui 
studiu şi lotul Arad 1973 

• pentru forma medie şi cea severă, 
procentul pentru lotul Timiş este mai mic 

 Comparând procentual complicaŃiile din 
lotul acestui studiu cu lotul Arad 1993-1999 şi cu 
un lot de 154 de pacienŃi din Zagreb studiat pe o 
perioadă 5 ani [7, 12] se observă  (Tabel 6): 

• miocardita a fost de aproximativ 2 ori mai 
frecventă în cazul pacienŃilor din Arad şi 
de aproximativ 6 ori mai frecventă în cazul 
pacienŃilor din Zagreb comparativ cu lotul 
pacienŃilor din judeŃul Timiş 

• complicaŃiile neuro-psihice au fost 
observate mult mai frecvent la pacienŃii din 
Arad decât la cei din Timiş 

Aspecte de laborator 

Comparând cele 4 loturi: 1 = lotul studiului 
prezent, 2 = lotul Arad 1973, 3 = lotul Arad 
1993-1999 şi 4 = lotul Izmir 2004, în ceea ce 
priveşte numărul eozinofilelor, numărul 
leucocitelor, viteza de sedimentare a hematiilor 
la 1 oră şi examenul trichineloscopic [7, 17], se 
constată următoarele (Tabel 7): 

• procentul pacienŃilor care au prezentat 
valori crescute ale eozinofiliei este 
aproximativ egal pentru loturile 1, 3, 4 

• procentul pacienŃilor care au prezentat 
valori normale ale leucocitelor este 
crescut pentru lotul 1 şi scăzut pentru 
loturile 2 şi 3 

• valoarea raportului dintre procentul 
pacienŃilor care au prezentat valori 
normale, respectiv crescute ale VSH-ului 
la 1 h este invers proporŃional între 
loturile 1 şi 3 

• procentul examenelor trichineloscopice 
pozitive diferă substanŃial între loturile 1, 
2 şi 3. 
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Figura 1 
FrecvenŃa simptomelor 
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Figura 2 
Forma de boala 
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Figura 3 
Valoarea eozinofilelor* 

* în cazul mai multor determinări, s-a luat în evidenŃă valoarea cea mai crescută 
** din diverse motive (neefectuarea analizei, nespecificare în FO) 
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Figura 4 
Valoarea leucocitelor* 

* în cazul mai multor determinări, s-a luat în evidenŃă valoarea cea mai crescută 
** din diverse motive (neefectuarea analizei, nespecificare în FO) 
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Figura 5 
VSH la 1h* 

* în cazul mai multor determinări, s-a luat în evidenŃă valoarea cea mai crescută 
** din diverse motive (neefectuarea analizei, nespecificare în FO) 
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Figura 6 
Examen trichineloscopic 

efectuat pentru 44 pacienŃi (8,44% din totalul cazurilor) din carnea consumată  
sau prin biopsie musculară de la pacient 
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Figura 7 
Tratament 
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Figura 8 
DistribuŃia după numărul zilelor de spitalizare 

 
 
 

Tabel 1 
Modificări patologice paraclinice 

 
Organ Nr. cazuri % Tipul explor ării Tipul 

modificării patologice 
desen interstiŃial accentuat 

mărirea de volum a hilurilor 
plămân 39 7,48 radiografie toracică 

calcificări 
radiografie toracică cardiomegalie 

modificări ischemice 
inimă 51 9,78 

ECG 
modificări de repolarizare 
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Tabel 2 
Tipul de medicament antiparazitar utilizat* 

 
MEDICAMENT ANTIPARAZITAR Nr. pacien Ńi la care s-a utilizat 

Albendazol (Zentel, Eskasole) 59 
Mebendazol (Vermox, Thelmox) 177 

Thiabendazol (Mintezol) 261 
* la unii pacienŃi s-a schimbat pe parcursul internării medicamentul antiparazitar 

 
Tabel 3 

ComparaŃia unor simptome observate pe 3 loturi 
 

Simptom Lot 1 
Timi ş 1990-2005 (%) 

Lot 2 
Arad 1973 

(%) 

Lot 3 
Arad 1993-1999 

(%) 
febra 41,07 89 91 

tulburări digestive 28,21 82 90,3 
edeme 54,12 84 67,6 

mialgii generalizate 33 39 
mialgii localizate 

 
72,55 67 71 

astenie-adinamie 22,26 100 100 
erupŃie 5,75 48 22 

Tabel 4 
ComparaŃia unor simptome observate pe lotul în studiu şi pe un lot din Izmir, Turcia 

 
Simptom Timiş (%) Izmir (%) 
mialgii 72,55 79 

astenie-adinamie 22,26 77 
febra 41,07 68 

edeme palpebrale - faciale 63 
edeme trunchi - membre 

54,12 
49 

dureri abdominale 42 
greŃuri şi vărsături 40 

diaree 

   
28,21 

28 
erupŃie 5,75 25 

hemoragii subconjunctivale 3,83 4 
 
   

Tabel 5 
ComparaŃia formelor de boală observate pe 3 loturi 

 
 

Forma de boală 
 

Lot 1 
Timi ş 1990-2005 (%) 

Lot 2 
Arad 1973 

(%) 

Lot 3 
Arad 1993-1999 

(%) 
uşoară 10,17 9 28,27 
medie 33,97 79,1 61,38 
severă 3,45 11,9 10,35 

neprecizată, alte forme 52,41 - - 
 
 

Tabel 6 
ComparaŃii privind complicaŃiile trichinelozei pe 3 loturi 

 
ComplicaŃii Timi ş 1990-2005 

(%) 
Arad 1993-1999 

(%) 
Zagreb (5 ani) 

(%) 
miocardită 2,11 4,13 12 

neuro-psihice 0,4 4,82 - 
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Tabel 7 
ComparaŃii ale analizelor de laborator pe 4 loturi 

 
Nr.  

eozinofile (%) 
Nr.  

leococite (%) 
VSH 

 la 1h (mm) 
Ex. 

trichineloscopic 
Lot/Analiza 

normal crescut normal crescut normal crescut pozitiv negativ 
Lot 1 
Timiş  

1990-2005 

 
13,05 

 
86,95 

 
67,38 

 
30,51 

 
39,34 

 
60,66 

 
68,18 

 
31,82 

Lot 2 
Arad 
1973 

sub 
 2,1 

peste 
97,9 

 
36,4 

 
63,6 

 
- 

 
- 

 
35,71 

 
64,29 

Lot 3 
Arad 

1993-1999 

 
9,65 

 
90,35 

 
13,1 

 
85,53 

 
61,37 

 
38,63 

 
84,21 

 
13,10 

Lot 4 
Izmir 
2004 

 
12 

 
88 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
Concluzii 

1. FrecvenŃa simptomatologiei diferă de la lot la 
lot, dar în cazul acestui studiu atât mialgiile cât şi 
edemele au fost semnalate în cazul a peste 50% 
din pacienŃi 

2. Pentru 45,87% dintre pacienŃii acestui studiu 
forma de boală nu a fost precizată în foaia de 
observaŃie, dar în cele 3 loturi între care s-au 
făcut comparaŃii predomină forma medie 

3. 79,65% dintre pacienŃi au prezentat o 
eozinofilie cuprinsă între 5-50% 

4. 67,38% dintre pacienŃi au prezentat valori 
normale ale leucocitelor 

5. 39,34% dintre pacienŃi au prezentat valori 
normale ale VSH-ului la 1 oră 

6. Examenul trichineloscopic efectuat fie din 
carnea consumată, fie din biopsia musculară a 
fost pozitiv pentru 68,18% dintre probele 
analizate 

7. Peste 90% din pacienŃii acestui studiu au fost 
trataŃi cu un medicament specific antiparazitar 

8. Peste 50% din pacienŃi au beneficiat de o 
spitalizare cuprinsă între 2 săptămâni şi o lună, 
implicând atât costuri crescute pentru serviciile 
sanitare cât şi incapacitatea de muncă a 
pacienŃilor 
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